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Styrelsemöte 

§83 Mötet öppnades 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§84 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes av mötet. 

 

§85 Val av justerare 

                         Justerare valdes att jämte ordförande justerar dagens protokoll 

 

§86 Föregående protokoll 

 Vi gick igenom föregående protokoll. Frågor kring instruktörsutbildningar   

diskuterades. Planering kring Unghundsderbyt 2019 efterfrågades. 

Apportkastare inköpt. Varefter protokollet lades till handlingarna. 

 

§87 Rapporter 

 Ordförande: Har tagit del av skrivelser och jobbat med dem. 

Sekreterare: Mailsystemet Outlook, Hon har haft en del krångel med att dela 

dokument. 

Kassören: har gjort en ekonomisk prognos. Han saknar inkomst från Hs som 

gäller medlemsavgifter. Inkomster från Studiefrämjandet från kurser saknas 

ännu. Jaktproven beräknas gå plus med god marginal. Utbildning ligger ungefär 

som beräknad budget. Viltspår beräknas hålla budget. Administration 

Kontot ligger god marginal plus. IT kostnaderna ligger på minus för kostnader 

nya IT-plattformen. 

 

Utbildning:  Avdelningen sänder två deltagare till spanielfunktionärsutbildning 

om nya provregler. Spanielkurs arrangeras 20-21 oktober.  

Ridhusträning i vinter diskuterades. Det är ett problem med att få personer 

som ansvara för träningar för våra medlemmar. Utbildningsansvarig 

undersöker möjligheterna att fortsätt med träningarna. 

 

Mötet diskuterade instruktörer som utbildats inom annan hund verksamhet. 

SSRK Dalarna önskar utbildning av instruktörer eller hitta andra lösningar för 

att tillgodose den stora efterfrågan på olika kurser som önskas. 

 

Styrelsen beslöt: Att öppna upp för instruktörer som utbildat sig inom annan 

jaktlig hundverksamhet. Mötes beslöt att ordförande ska ringa Hs 

utbildningsansvarige för att stämma av vårt beslut. 

 



Viltspårverksamheten: SM är genomfört med god respons. Viltspår rörliga prov 

kommer att bli betydlig färre än förra året, ca halverat antal prov. 

 

Utställning: Planering av funktionärer inför utställningen i 10-11 november 

dubbelutställning pågår för full. Det saknas ännu folk fiket/grillning och 

städningen. Fortsatt samarbetet med Stiernhöksgymnsiet detta år. Sju elever 

kommer och jobbar under utställningen i november. 

 

Spaniel: Träningarna är åter igång  

Jakt: Saknar rapport 

 

§88 Vad gör vi med Claes Ohlsson pengarna vi tjänade? 

Mötet kom fram till att vi ska ta med oss förslag till vad pengarna skall 

öronmärkas och behandla ärendet på arbetsdagen i höst. 

 Frågan om hur vi ska ställa oss till liknade arrangemang i framtiden? 

Mötet kom fram till att vi behöver längre framförhållning för att kunna hinna 

planera och ange syfte till våra medlemmar.   

 

§89 Motionsförslag från sektion Södra 

Mötet kom fram till att vi stödjer motionens syfta att ifrågasätta SSRK Hs behov 

att ta ut extra avgift vid stamsboksavgiften till SKK. Avd.kassören undersöker 

vidare med berörda innan motionen går vidare till SSRK Hs. 

 

§90 Målsättning 2019- Vision SSRK Dalarna 

Avd.kassören delgav ett utkast för måldokument som styrelsen ska jobba 

vidare med under arbetsdagen. Styrelsens medlemmar ska läsa och fundera till 

dess. 

  

§91 Kalendern, mötesschema för hösten/våren 

                        Förslag 18 oktober, 2 december arbetsdag 

2019, Styrelsemöte 10 januari 

Nästa års årsmöte blir 17 mars. Det betyder att alla dokument från ansvarig 

skall vara klara senast 3 februari. 

 

§92 Apportören 

 Avd.sekr. vill ha in underlag senast 10 oktober. 

 

§93 Skrivelser 

En förfrågan angående SSRK Prov förbättringar har ställts till styrelsen. SSRK 

Dalarna svarar frågeställaren i ärendet. 

 

§94 Övriga frågor 

Önskemål om fortsatt utbildning av Webbmaster med Outlook. Han kommer 

med datum och plats för det. 



§95 Nästa möte 

 18 oktober, plats kommer via mail. 

 

§96 Mötets avslutande 

 Ordförande avslutade mötet 

 
 


